






Szentes», 1918. XLVHHk évfolyam, A szám. Csütörtök, január 3. 

Előfizetési árak: 
Helyben : egészévre 4 k félévre 2 k. negyedévre 1 k. 
Vidéken egészévre 6 k. félévre H k. negyedévre 1 f>0 

Egyes szám ára 4 fillér. 
MBT Megjelenik vasárpap és csütörtökén. 3 1 

A szerkesztésért felelős: 

Simáné Dónáth Eszter. 

Szerkesztőség és kiaa^nivatal 
Vajda Bálint Utóda könyvnyomdája Kossuth-
tér 4 szám (ref bérház) ide intézendök a lapot 
érdeklő mindenféle küldemények hirdetési és 

C * előfizetési dijak. 

1918. W 
Négy esztendővel ezelőtt két-

ségei és reménnyel üdvözöltük az 

uj esztendőt. Utánna voltunk a bal-

káni háborúval együtt járt nagy-

megpróbáltatásoknak s kezdettünk 

bizni abban, hogy a véres vesze-

delmek el fognak kerülni bennün-

ket. 

Ma benne vagyunk a világhis-

tória ieguwá ¿almásabb vér förgete-

gében. Leirluk a negyedik háborús 

esztendő uj év napját is, de ezen 

az újéven mégis mintha hittel és 

reménnyel, bizalommal lépnénk ke-

resztül : ez az esztendő meghozza 

a békét, vége lesz a véres vesze-

delmeknek és a háborús borzal-

maknak. 

Bresztlitovszkban a karácsony-

előtt megindult béketárgyalások 

minden jó reménységével biztatnak 

és iraé most már arról is van 

megbiztató hir, hogy Anglia haj-

landó belemenni olyan tárgyalások-

ba, amelyeknek célja az emberir-

tás üzemének megszüntetése. 

Az uj esztendő tehát a jöven-

dő komor gondjai köze, hozott 

egy kis verőfényt, valami meleg-

derit. Az a borzalmas gondolat, 

amelyet a világháború vériszonyata 

szült: a népek testvétisége mintha 

ellenálhatatlan erővel törne utat 

magának, hogy ölelkezésre kény-

szerítse azokat a kezeket, amelyek 

most egymás gyilkolására a fegy-

vereket tartják. 

Ha komolyan gondolkozva te-

kintünk bele az események lánco-

latába és egyeztetni kíséreljük meg 

a dolgokat két dolgokat, két dol-

got kell tisztán és világosan lát-

nunk. Az egyik az, hogy a hábo-

rusörület mindenik alább szállott 

s legfölebb a háborús uszitók hir-

detik még az embermészárlás szük-

ségességét a végleges diadal érde-

kében, a másik pedig, hogy a fran-

cia, olasz és angol vérmes remé-

nyeket a fagypontra juttatta az 

orosz különbekének komoly lehe-

ősége. 

Mert amig a k özponli hatal-
mak és Oroszország felfogása kö-
zött a béke általános alapelveire 
nézve jó formán különbség sincs 
és az annexiók és hadisarc nélküli 
béke formájában a megegyezés már 
is megállapítható, addig észre kell 
venni, hogy a szilaj hangok, ame-
lyek az ántánt vezérlő politikusai-
nak ajkairól repült >k a világba, 
még mindig rikitóak ugyan de sze-
lídebbek, sót szolidabak. 

Lehet reménység tehát arra 
hogy a béketárgyaláson megfognak 
jelenni, Anglia, Franciaország és 
Olaszország is és ha ez csakugyan 
megtörtént, akkor nem lehet két-
ség a békében, mer! a hivatalos 
ántánt hangok, akár milyen erővel 
süvöltik is a háborús készséget 

— föltétlenül erős a béke vágy az 
ő népeikben is s ez a vágy csak 
erősödik a tárgyalások folyamán 
és elfogja söpörni az útból mind-
azokat akik útjában állanak a né-
pek teljes megbékülésének . . 

A jó reménnyévei köszöntjük 
hát ránk virradt uj esztendőt, 
amely az 1918 adik az ur születése 
után. Békét remélünk a nagyvilág-
nak tőle magunknak a népek nagy 
békéjében megújhodást, megerősö-
dését az ezeréves Magyarországnak. 

Az a rengeteg áldozat, amelyet 

ez a nemzet a trónért meghozott, 

bizonyára megfogja találni a hála 

királyi megnyilatkozását. Azt már 

tudjuk, hogy az a hadsereg, amely 

a trónt, a hazát, sőt Ausztriát meg-

védelmezte magyarrá fog válni és 

hisszük, reméljük, hogy a magyar 

nemzet állami függetlenségének tel-

jes kiépülése minél hamarabb meg 

fog történni s a demokratikus ala-

! pókra átszervezett Magyarország a 

békében épen olyan hatalmas té-

nyező fog maradni, amilyen hatal-

mas tényező hadserege által a há-

borúban. 

De a béke reménységével kap-

csolatban ami legszűkebb hazánk 

— Szentes városa közviszonyainak 

javulása iránt is teljes bizalommal 

vagyunk. A terhelt, amelyeket a i 

háborúk következtében viselnünk 
kell talán óriásak, de ha céltuda-
tos városi politikát folytatunk a 
béke első asztendejp meghozza a 
javulást. 

Hittel, bizalommal indulunk 

az uj esztendőnek. Reményeink szé-

pek, bizók, de nem túlzottak. 

Ne csatlakozzunk bennök. 

C s ö n d e s e d i k 

a l i á l i o r u « 

Az orosz fronton lassan begu-
bózott a háború a fegyvernyugvás 
selyem vékonyságú fonalai közé, 
Egyre sűrűbb és sűrűbb, át látha-
tatlanabb lett a szövedék, amikor 
a fegyverszünet állott be. Lélegze-
tet visszafojtva lessük, hogy kire-
pül-e belőle a beke pillangója Ma 
már nem nehéz ábrád, már nem 
jámbor utópia a beke. Pétervárott 
erősen hisznek a békében. Ez majd-
nem annyit jelent, hogy a saját bé-
kéjüket biztosra veszik. Ha pedig 
Oroszország békéjét tényleg befeje-
zettnek tekintik, akkor nagyon jól 
tudják Pétervárott, hogv miért be-
szélhetnek az általános békéről. 

Oroszország volt az ántánt egész 

hadviselésének bázisa. Az orosz cár 

hóditó p ílitikája volt a lendítő ke-

reke annak a gépezetnek, amellyel 

Németországot és a monarchiát ösz-

sze akarták sajtolni. A francia front 

lett volna az üllő. amelyhez hozzá 

szorítanak és az oroszok óriási 

tömege lett volna a kalapács amely 

agyonzúz bennünket. De Oroszor-

szág visszacsináiliatatlan változáson 

ment keresztül. A gyárakba^ és 

földeken dolgozó nép és a katona-

ruhába öltöztetelt testvéreik kezé-

ben van most .Oroszország sorsa. 

És az Európát állandóan rettegés-

ben tartott, legexpanz.ivcbb és leg-

agresszívebb .hatalom, amelv felől 

á landóan csak meglepő mozgósítá-

sok híre, erőszak, kihívás, fenyege-

tőzés hallatszott, egvszcrre :» leg-

becsületesebben bek*ro hajló nq> 

lett a világon. 
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íme, leghangosabb, legtisztább 
bizonyítéka annál:, h >̂ y a hóditó 
vágy sohasem a népek széles ré-
tegeiben gyökered/ik, hanem min 
dig a legfelsőbbek vágyai, ambíció, 
érdekeiben talál melegágyat. Az 
orosz forradalom a Romanovc.k 
családfájának kicsavarásával egy-
szerre gyökerestől tépte ki a hó-
dító politikát is talajából. — Orosz-
ország most átélte azt a változást, 
amit egy imperial sta uralom alól 
való felszabadulás okoz. Tudatossá 
vált minden muzs k koponyájában, 
kogv a háborút nem ő, hanem el-
kergethető és Szibériába küldhető 
parancsolói. Ezt az átélt tapaszta-
latot nem lehet többet a telkekből 
kiirtani. Oroszországban még jő 
hetnek változások, de militarista, 
támadó és hódító politikát nem le-
het többé e néppel folytatni. És ha 
ez igv van, akkor az antantnak is 
be kell látnia, hogy a bekerítő gé-
pezetet csúnya defektus érte. Es e 
gépezet nélkül nem érdemes ne-
kik a háborút folytatni. Ez volt a 
hadviselésük nagv technikai vív-
mánya. Erről lemondani és a há-
borút nélküle tovább folytatni, az 
annyit jelentene, mini feladni a 
legkilátásosabb harcmodort és visz-
szalérni egy veszélyesebbhez, áldo-
zatosabbhoz és primitívebbhez. 

Az ántánt minden országa fe-
lől lágyabb hangok, békülékenyebb 
beszédek hangzanak, mint mikor 
egy gépházban a nagy erőgép meg 
áll. a többiek kattogása is egyre 
halkabb es elhalóhb lesz. 

Az egész világ 
feszült várakozással lesi, hogy an-
nak a tiz napnak leteliével, melyet 
a bres/.l oilovszki békekon«resszus 
az ántán Inak arra adott, hogy a 
bekefellételek alapján a tárgyaláso-
kon ő is resztvegyen, az ántánt 
minő válaszi fog adni Az optimis-
ták azt remélik, hogv ;»z ántánt ha-
talmai meg lógjak ragadni az alkal-
mat s h.»gv az orosz béketárgya-
lások végül is minden hadviselő 
államul r g\ esib'ui lobnak a béke-
vágyban De t/ekntk az optimis-
laknak szama c^eké v s nagyon ke-
vesen vamnk, aív»iv g tudnák in-
dokolni. ho-y mire a> pi!ják ezt a 
reménysí giiket A nagy közvéle-
mény, m m c s a k náUink, hanem Né-
metországban «i másik szélső-
ségre h.íjliiv s meg van győződve 
un ól, hogy az ántánt a tiz napot 
elhagyja mu'ni anélkül, hogy a 
béketárgViilásokon való komoly 
részvételre hajlandóságot mutatna. 

A tíznapos meggondolás! időnek te-

hát eszerint nem «gen volna értel-

me s eszerint kár volt az Orosz-

országgal kötendő béke létrejöttét 

azzal is halogatni, hogy az ántánt 

számára ezt a tiz napot engedé-

lyezték. 

De az igazság ebben az ê et- I 
ben is a középen van. Nyilvánvaló j 
vagy legalább is minden valószínű- ; 
ség amellett szó), hogy az ántánt | 
követei nem fognak tiz nap múlva j 
elindulni Breszt-Litovszkba a béke-
tárgyalásokra. de íz is nyilvánvaló j 
hogy az ániántnak háborús fogad-
kozásai ni« már sokkal gyengéb-
beh, mint voltak még csak hetek-
kel is ezelőtt. Mert az orosz beke-
telteteiek előtt s főleg azután a 
válasz után, mely« t ezekre Czérnin 
adott, az ántánt nem érvelhet többé 
az/al, hogv nem ismeri a központi 
hatalmak háborús céljait s azokat 
a feltételeket, melyek mellett a 
központi hatalmai hajlandók vol-
nának békét kötni. Az annexió nél-
kül és a kártérítés nélkül v; ló béke 
ma már le van szegezve s Német-
ország és Ausztria Magyarország ma 
már olyan bizon\ságot szolgáltat-
tak arról, hogy sc m annexióra, sem 
hadikárpótiásra nem gondolnak, 
hogv az ántán' ni ár csak rossz-
hiszeműen hirdetheti, hogy nem 
látja tisztán a mi háborús célja-
inka'. 

Arra ugyan nem számítunk, 
hogy Clemenceau vagy Lloyd Ge-
orge egyszerre megváltoznak, de 
arra igenis lehet, hogv az ántánt-
államok népe vég e megunja mai 
vehetőinek lelkei lenségél, elsöpri 
őket s önmaga i )aja a vezetőit 
megválasztani. Mert Oroszország 
példája megmutatta, Ív gy Kerensz-
kivei nem lehetett békét kölni s 
Leninnek kellett j mnie, aki nem-
csak hogy niegkö i a békél, hanem 
ebben az egész orosz nep háláját 
és együttérzéséi is megszerezte a 
maga számára. M jd be fogják látni 
a franciák is. az i ngoiok is, hogv 
nekik is meg kell taiálniok a ma-
guk Leninjeit, ha békét akarnak. 
S akkor azlan hiába veri Sonnino 
az asztalt s hiába ordítja bele a 
képviselőhíz üléstermébe, hogv 
Trieszt nélkül nincs béke. Mi rt 
meglehet, hogy Lloyd George, Poin-
caré Sonnino es Clemenceau még 
tovább is uszítani akarnának, de 
nem lesz, aki kövesse őket, mint 
ahogy Kerens/ki is egy szép napon 
egvedül állt a imiga háborús prog-
ram injával. 

A szentesi kir. járásbíróság 19IK évi 

Ügyosztása. 
Páűozdi István a járásbírósá-

got vezető kir. Ítélőtáblai biró (l 

emelet 5 ajtó) ügyköre (Helyettes 

Dr Joó Károly kir. járásbiró. 

Elnöki ügyek (Pénzkezelés) 

Központi intézkedések. Tömegnap 

Tömeg polgári oeres ügyek fele 

része. 

Dr. Joó Károly kir. járásbiró 

(1 emelet ó ajtó) ügyköre (Helyet-

tes Dr. Herke Ferenc kir. járásbiró 

Polgári peres ügyek tele része 

és végrehajtási ügyek 

l)r. Herke Ferenc kir. járás-

biró (1 emelet 8 ajtó üg\ köre. He-

l y e t t e s (iái Dezső kir. já'ásbiró. 

Bűnügyek, Vizsgáló bírói ügyek. 

(iái Dezső kir járásbiró (föld-

szint U ajtó) ügyköre. Helyettes 

Dr. Herke Ferenc kir. járásbiró. 

Telekkönyvi ügyek. Felügyelet 

a telekkönyvi iroda felett. 

Dr. Erdély Henrik önnálló 

jegyző ügyköre. Központi intézke 

dések előkészítésé. Poigári nem 

peres (hagyaték stb.) üg< ek. Bűnü-

gyi megkeresések. 

Szóbeli kernsetet Pákozdy Ist-

ván kir. táblabíró, bün'etó felje-

lentést, valamint szóval »lőterjesz-

teil más kérelmet ós n\ ilatkozaUt 

pedig Dr. Herke Ferenc kir járás-

biró foglal jegyzőkönyvbe minden 

hétfőn es csütörtökön délelőtt 9 

órától ti óráig (emelet.) Záros ha-

táridőhöz kötött előterjesztéseket 

a hivatalos órák alatt bármelyik 

napon lehet tenni, Folya natban le-

vő ügyekre vonatkozó kérelmeket 

és bejelentéseket annál a bírónál 

lehet előterjeszteni, aki üz ügyben 

eljárt. 

Benoes törvénynapot, amikor 

a telek idézés nélkül is megjelen-

hetnek a bíróság előtt üjyük tár-

gyalása vegeit, Dr. Joó Károly kir. 

járásbiró tart minden !>/erdán de-

lelőt! 9 órától 12 óráig 1 emelet 3 

ajtó szám alall. 

A teljesen írásba foglalt pol-

gári Ítéletek jegyzékát mii (len szom-

baton függés'tik ki a/ 1 emeleti 

folyósón levő hirdetési táblára. 

A teljesítendő végrehajtási ten-

nivalókat a kinevezendő végrehaj-

tó iaíjá el. A bírósági végrehajtó 

akadályoztatása e-etáben a bíróság 

vezeáője ügyenként a kezelő sze-

mélyzet valamely tagjával helyet-

tesíti. 

A telekkönyvi ügyekre vonat-

kozó hirdetési <s egyébb dijakat, 

valamint a telekkönnvi másolatok 

hitelesítéséhez szükséges bélyege-



1 szóm. 
SZENTESI LAP 3 oldal 

ket Bonczos Miklós telekkönywe- I 

zető (földszint 13 ajtó) veszi át és 

kezeli-

A bírósági irodákcan a telek-

könyvi irodában és a telekkönyv- ! 

tárban nyerhető értesítésnek és az 

iratok megtekintésének időjét és 

teltételeit külön hirdetmény is-

merteti. 

Szentes, 1917 évi december 27 

Pákozdy István 
kir. itélőtáblabiró. 

H l R E I N K . 

Olvasóinkhoz. 
A világ minden tájékáról ér-

kező események napról-napra job-

ban erősítik azt a reményt, hogy 

már csak rövid idő választhat el 

bennünket attól a naptól, amikor 

a béke áldásaival visszatér a régi 

rend és elmúlnak a háború által 

okozott nehézségek. 

A „Szentesi Lap" is, amely 

január elsejével negyvennyolcadik 

évfolyamába lépett, a háború által 

okozott technikai nehézségek elmul-

tával friss erővel, fokozott energiá-

val kívánja folytatni maga elé sza-

bott régi újságírói törekvéseit : jó 

és megbízható, minden sorában ér-

dekes és élvezetes napilapot adni 

az olvasó kezébe, minden megtör-

tént esemény hírét a legnagyobb 

gyorsasággal röpíteni világgá és 

mindenről olyan formában számolni 

b« az olvasónak, hogy az újság 

nemcsak pontos és gyors hírszol-

gálati eszköz, hanem érdekes és 

nélkülözhetetlen olvasmány is 

legyen. 

A háború által megbénult saj-

tó még a különi.özó nehézségek 

korlátai között kiizködik, de re-

méljük, hogy már nem sokáig. Fel-

szabadulunk a reánk nehezedő ne-

hezedő háborús sulyok alól és ak-

kor friss kedvvel, teljes erővel, fel-

fokozott energiával, kifeszített vi-

torlákkal visszük a Szentesi Lap 

a tökeletessegnek arra a fokára 

hogy mi adhassuk a magyar olva-

só kezébe a legjobb, legmegbízha-

tóbb és legelvezetesebb újságot. 

Ezzel a hitvallásai kérjük elótize-

tőink régi ragaszkodó táborát, hogy 

változatlan szeretetével és támoga-

tásával tartson ki továbbra is a 

Szentesi Lap melleit. 

— A honvédelmi miniszter uj 19914 -1917 siám 

rendelete a felmentettekről' A U* A 4- ' 
vermegyekhez rendelet érkezett a [ i i r Q C t l T l C n y . 

Felhívom a Szentesen larlóz-
honvedehni minisztertől. amely 

közvetlenül érdekli a felmentette-

ket. Kitűnt ugyanis, hogy a fel- ! kodó 1900 évb< n született népfel-

mentések bizonyos százaléka hí- kelőket, - vaUnuint azon 1865 —J899 

ábavaló volt, mert e netkülözhe- í é v b # n szü|elett népfelkelőket, akik 
tetlennek jelentett munkás beleke- ! . . . . , .. ... r u A I 1 , ! az eddigi nepfelkeloi szemlekrol 
rult a menetszázadba, kivonult a I , . \ , 
t»^»..,, u • •». igazolatlant! távolmaradtak, hogv trontra, ahonnan azutan semmijele b ' Ö J 

hatósági intézkedés nem tudta ha- | a népfelkelői összeírásra való fel-

zahozni. Ennek a jövőben való el- 1 vétel végett a városi katonaügy-

kerüléséi célozza, a miniszter ren- vezetőnél 1918 évi január hó l és 

(lelete, amely szerint a katonai pa- o napjain a hivatalos órák alatt 

rancsnokság a főispáni hivatal meg- | jelenlkcuenek. 

keresésére azonnal, a honvédelmi 

minisztérium rendeletének bevá- Jelentkezni tartoznak a fenti 

rasa nélkül tartozik a felmentette- j évfolyamhoz tartozó néptelkelók 

ket szabadságolni. tekintet nélkül arra, hogy szentesi 
— Hadisegélykezelő hivatal vagy idegen illetőségűek. 

január l-tól kezdve a városi szám- I a jelentkezés alkalmával min-
vevőség hivatalos helyiségében - j d e n k i ,U)ZZa m a g á v a l személyazo-
városháza földszint 2 szám — van. , . . . , - - . 

nossaganak iga?olasara keresztleve-
A karácsonyi vakáció |é! V8UV m u p k : l Cselékönwél. 

meghosszabbítása. A vall. és köz- j 
okt. miniszter rendeletet adott ki, j 
melynek értelmében a karácsonyi 1 

szünetet az összes állami, feleke-
zeti és községi iskolában 14 nap- j 
pal meghosszabbítja vagyis essze- ; 
rint az elűadások január 17-én ! 
kezdődnek, I 

— A Vasárnapi Újság de-
cember 30-iki száma a képeknek 
különös gazdegságával jelent meg. 
Képei gz olasz harctérről párját 
ritkító érdekességgel mutatják az 
olaszországi harcok kölönleges ter-
mészetét. Szépirodalmi olvasmá-
nyok. Pékár Gyula regényének: 
A*: amazon királynő-nek befejezése 
Vargha Gyula e? Kosztolányi Dezső 
versei, Bán Ferenc novellája, To-

V 't\ o V 

Aki a jelentkezési kötelezett-

ségének eleget nem tesz, a törvény 

teljes szigorával log büntetettni. 

A népfelkelői bemutató szem-

le pontos határidejéről, valamint 

a bevonulási határnapról külön 

hirdetményben fogom a népfelke-

lőket értesíteni. 

Szentes, 1917 december 25. 

Dr. Máteffy 
polgármester. 

20009 1917 szám. 

Hirdetmény. 
r, , , ,, r í Szántó és cséplőgép tulajdo-

nelii Sándor cikke a háborús Lip- j 
cséről, Balla Mihály cikksorozata az ] nosok Mhivatnak. hogy gépjeiknek 

1918 ik évben üzeni anyaggal való 

ellátása végett 1918 január hó 7-én 

vagy 8-sc hivatalos órák alatt a 

gazdasági tanácsnoki hivatalban 

okvetlenül jelentkezzenek. 

Szentes, 1917 december 28. 

B R . N Á T É F F T 
polgármester. 

Boldog uj esztendőt kívánunk 

japunk olvasóinak és minden 

barátjainak. 

amerikai dollárkirályokról stb. 

Egyébb közlemények: képek a 

budaptsti karácsnyi vásárról, s a 

rendes hali rovatok. — A vasárnapi 

újság elótizelési ára negyedévre 10 

korona. Megrendelhető a Vasár-

napi Újság kiadóhivatalában (Buda-

pest, IV., Egyetem utca 4 szám.) 

Ugyanitt megrendelhető a Képes 

Néplap, a legolcsóLb újság a ma-

gyar népszámára félévre 2 korona 

40 fillér. 

Kiadja 
Vajda B. (Jtóda könyvnyomdája. 

Gondozásért 
lakást keres gyermekte-

len fiatal asszony. — Cira 

a kiadóhivatalban. 

Egy, esetleg több 

lapkihordó 
sürgősen felvétetik lapunk 

kiadóhivatalában. 
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Tanonc fersstetüi Egy jó fiu 
nyom dísz 

I m i n l « t » 1 1 U 

Egy jó házból való és 

jobb nevelésben része-

sült fiu borbély és fod-

rász tanulóul azonnal l a p u n k nyomdájában 

felvétetik felvétetik. 

ÖZY. GruhmöIIer Józsefné — — — 
borbély- és fodrász üzletében 

Kossuíh-uíca. 

I 

II katasztrális hold termő szőllő 
kiadó, ugyancsak 5 katasztrális 
hold üres föld vetemónyezés alá 
szintén ¿eléből kiadó, n telepen 
megfelelő épületek és disznó 
hizlaló van. Értekezni lehet a 
SZENTESI LAP kiadóhivatalá-

ban. 

¡Mai ¡0 r í l 

V a j d a o 
iája 

elvállal minden a könyvnyomdászat körébe 

vágó munkálatot a legegyszerűbbtől a leg-

díszesebb kivitelig, gyorsan, pontosan a leg-

jutánvosabb árért. 

—% 

ü l 

„ S Z E N T E S I I f i 
hiodóhivstolo 

Mossuth-tép í szám. (Ref. bérház.) 

Hirdetéseket jutányos árak mellett 
veszünk fel. 

H l 

Nyo.i íitott VAJUA ü. U TÓDA villanyerőre berendezett nyomdai műintézetébe.., Szentes 1917. 


